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RIF - for krop og sjæl

Rolfsted
Hudevad

Rolfsted Idrætsforening
Hovedbestyrelsen

Ny hjemmeside.

www.rolfsted- if.dk
Så er vores nye hjemmeside klar. Vi har lavet en ny hjemmeside
som fremover vil blive opdateret med alt det nyeste indenfor RIF.
Her kan du se nyheder, kampprogrammer, træningstider,
kampreferater, diskoteker, billeder fra en masse aktiviteter og
meget mere.
Her er alt muligt information om Rolfsted Idrætsforening.

Gå ind på

rolfsted- if.dk

og se.

www.rolfsted- if.dk

RIF - for krop og sjæl
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Rolfsted Idrætsforening
Tennis

Sommeren er kommet over os, og selvom vi kun er i
midten af juni måned, har der allerede været rigtig
mange pragtfulde dage/aftener, hvor man har kunnet
spille tennis.
Der er i år startet en del nye spillere, og der er heldigvis også nogle børn/unge, som har valgt at starte
( pt. 7 stk. fra 10 til 13 år ). Men der er plads til mange
flere. Desværre kan vi pt. ikke tilbyde en træner til de
unge, men skulle der blandt bladets læsere være en,
som kunne tænke sig at træne de unge, hører vi
gerne fra dig/jer.
Banerne er igen i år rigtig gode.
Vi i udvalget håber, at vi kan arrangere et Spotkursus i
samarbejde med DGI. Det er et kursus rettet mod nye
ungdoms- børnespillere.

Rigtig god sommer.
Puv.
Jens Stokholm
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Rolfsted Idrætsforening

65972363
Diner Transportable
Festarrangementer
fra 30-700 personer
Receptioner og totale
cateringarrangementer
Møder og konferencer
op til 700 personer

TRANSPORT A/S
Stokløkken 3
5863 Ferritslev
Telefon 65 98 18 00

RIF - for krop og sjæl
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Rolfsted Idrætsforening
Rolfhallen
Ja Rolfhallen står jo og ser fin ud og venter på, at der skal komme en masse
mennesker og benytte den fin, tjae der er faktisk mange
vedligeholdelsesopgaver der venter på at blive gennemført. Se det interesserer jo
nok ikke så mange beboere i området, men det gør det her måske?
Vi har med held søgt efter og ansat en ny halinspektør. Der var heldigvis mange
ansøgere til jobbet. Vi fik i alt 8 ansøgere fra både lokalområdet og det meste af
Fyn. Der var flere meget velkvalificerede ansøgere og det var svært at vælge
imellem dem, men det blev en lokal der løb af med jobbet.
Mia Damsgaard, som nok er bekendt for nogen, er ansat som Halinspektør fra d. 1.
august 2007. Hun har i de sidste 8 år været Værtinde i Årslev Forsamlingshus, men
ønskede at prøve kræfter med et nyt job. Vi ønsker Mia velkommen og tillykke
med jobbet og glæder os til at hun kan komme i gang.
Med de nye tilskudsregler fra Fåborg-Midtfyns Kommune, som endnu ikke er
endelig vedtaget, ser det ud til at vi mister en del penge i tilskud. På tilsvarende
måde vil det formentlig også ændre på tilskudsreglerne for RIF og endnu har
ingen det fulde overblik over den økonomiske situation. Derfor vil vi være lidt
tilbageholdende med at sætte nye vedligeholdelsesarbejder i gang, med mindre de
er absolut nødvendige.
For at få en bedre økonomi og skabe et fællesskab er det vigtigt, at vi hjælpes ad
med at tiltrække arrangementer til området.
Derfor vil jeg gerne opfordre til at fremkomme med ideer og initiativ til nye/andre
arrangementer i Rolfhallen. Vi modtager gerne forslag, men ser naturligvis også
gerne at der følger initiativer med så vi forhåbentlig kan få benyttet Hallen i endnu
større omfang end hidtil.
I øjeblikket er vi i gang med at søge nye Forpagtere til Rolfhallens Selskabslokaler.
Der har indtil nu været et par henvendelser, men giv endelig beskeden videre, at vi
skal have ny Forpagter til lokalerne pr. 1. december 2007.
Henning Grønbæk
Formand
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Rolfsted Idrætsforening

HUD & FODPLEJE
Kunstige negle
Hårfjerning
ONSDAG LUKKET

Rolfvej 1 5863 Ferritslev
Tlf. 65 98 24 34
Vestergade 37
5800 Nyborg
Tlf. 65 30 30 31
Fax 65 30 12 56
Email:
nyborg@skousen.dk
www.skousen.dk
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Rolfsted Idrætsforening
Senioridræt

Senior-idræt - kroket holdet.

Her ses kroketspillerne i deres nye dragter. Nu kan de
være ens klædt på, når de skal ud og spille kampe.
De har i år været i Brændeskov, Gudbjerg, Hesselager
og Espe til stævne.
Der spilles i Rolfsted hver tirsdag formiddag kl. 9.00 til
13.00, der er plads til flere spillere, kom og vær med.
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Rolfsted Idrætsforening

Bagsmæk

brugtmarked.

Lørdag den 11/08/07. kl. 11.00.
Tøm garagen, loftet, kælderen eller børneværelset, hvor
du har en masse gamle og brugte ting, som du gerne vil
sælge. Alle kan deltage dette gælder både børn, unge,
voksne og ældre. Ingen tilmelding det er gratis at
deltage.
Kom og gør en god handel, enten som sælger eller køber.
Markedet foregår ved Rolfhallen forhåbentlig bliver det
godt vejr, så vi kan være udendørs.
RIF - for krop og sjæl
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Rolfsted Idrætsforening

www.oerbaektrae.dk

- info.oerbaek@stark.dk

MAARE BYVEJ 13 - 5853 ØRBÆK - TLF. 65 98 13 91 - FAX 65 98 21 19
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Rolfsted Idrætsforening

Konfirmander
I
Rolfsted Kirke
13. maj 2007
Hjertelig tillykke!!!!

RIF - for krop og sjæl
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Rolfsted Idrætsforening
Gymnastik

Gymnastikudvalget ønsker alle
en god sommer.
Vi ses til opstart i uge 36
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Rolfsted Idrætsforening

FERRITSLEV

65 98 11 22
Flemming Jensen
Harevænget 4
5863 Ferritslev
Fax 6598 1903
E- mail:
taxi@ferritslev- taxi.dk

4- 8 personers vogne
Alm. Taxikørsel
Kørestoletransport
Skole / institutionskørsel
Kørsel til læge
Selskabskørsel

RIF - for krop og sjæl
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Rolfsted Idrætsforening

Ellinge v/ Helle & Lars
Åbent man-fre 7-19 lør-søn 8-17
Telefon: 65981220

Husk hver dag: frisk morgenbrød
Kaffe m/ wienerbrød eller smurt rundstykke

Hver dag kun: 10.-
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Rolfsted Idrætsforening

Rolfsted Minigravning
Rydning af haver.
Opgravning af hække og mindre træer.
Gravning af indkørsler og terrasser.
Planering af haver.

TLF: 40801311
RIF - for krop og sjæl
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Rolfsted Idrætsforening
Program Sommerfest 2007
Torsdag den 9. august
Kl. 17.30
Tombola og bar åbner i Rolfhallen
Kl. 19.00
Stort reklamebanko i Rolfhallen
Fredag den 10. august
Kl. 17.30
Opstilling af alle hold til gadefodbold
Kl. 17.45
Åbningstale v/Bo Andersen
Kl. 18.00
Gadefodbold starter
Tombola og boldkast åbner
Kl. 19.00
Bål og snobrød v/Grøndalsspejderne
Kl. 20.30
Gratis ta´selvbord
Kl. 21.00
Salg af lotteri
Kl. 21.30
Præmieoverrækkelse gadefodbold
Kl. 22.00
Uddeling af årets RIF-pris
Kl. 23.00
Tak for i aften og på gensyn i morgen
Lørdag den 11. august
Kl. 09.30
Gratis morgenkaffe
Børnefodbold starter
Kl. 10.00
Boderne åbner
Lokalturnering i kroket og petanque
Børnehåndbold starter
Kl. 10.30
Brugtmarked for børn og voksne
Kl. 11.00
Ansigtsmaling
Kl. 11.30
Salg af æggekage
Kl. 12.00
Indlevering af lagkager til konkurrencen
Kl. 12.30
Cirkus FLIK FLAK
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Rolfsted Idrætsforening
Program Sommerfest 2007
Lørdag den 11. august (fortsat)
Kl. 12.00
Ungdoms-/Voksenhåndbold starter
Kl. 13.00
Lagkagerne sættes frem til skue
Kl. 14.00
Flag-football
Kl. 14.30
Vinderne af lagkagekonkurrencen
offentliggøres
-herefter sælges kaffe og lagkage
Kl. 15.30
Firmakonkurrence To Fag Frem
Kl. 18.30
Boderne lukker
Grill-fest
Kl. 19.30
Spejderaktiviteter for børn
Kl. 20.00
Dans og musik v/Los Trios
Kl. 21.00
Musik i teltet for børnene
Kl. 21.45
lotteri udtrækkes
Kl. 01.00
Sommerfesten slutter Tak for i år

Hver dag i åbningstiden er der boder i hallen, hoppepuder,
Øl-sliske, rafling mm.
Ret til ændringer forbeholdes.

RIF - for krop og sjæl
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Rolfsted Idrætsforening

Konfirmander
I
Rolfsted Kirke
6. maj 2007
Hjertelig tillykke!!!!
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Rolfsted Idrætsforening
Håndbolddommer

Bliv håndbolddommer !
Går du rundt og kunne tænke dig at blive håndbolddommer, så
er chancen her.
Vi mangler nemlig dommere til den kommende sæson, og har
derfor brug for din hjælp.
Der skal dømmes alt lige fra de mindste mini mini til senior
spillere,
så der er mange muligheder.
Der er også mulighed for at dømme kampe for Fyns Håndbold
Forbund,
hvis man har mod og lyst til dette det kan jo være at du går
rundt med en Jan Boye i maven !
Det kan også godt være at du bare vil hjælpe din lokale klub, så
hvis du har lysten, så kontakt nedenstående for en nærmere
snak.
Vi sørger naturligvis for tilmelding m.m. til dommerkurset.
Det er faktisk sjovt at dømme håndbold
På håndboldudvalgets vegne
Henrik Jakobsen
Ådalen 35
65 98 18 98 eller 23 63 13 67

RIF - for krop og sjæl

19

Rolfsted Idrætsforening
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Rolfsted Idrætsforening

Nyborg Dyrehospital
Lyøvej 20 * 5800 Nyborg
Telefon: 65 31 10 18
Konsultation efter aftale
Telefontid: 08:00 -16:00
e-mail: info@nyborgdyrehospital.dk
www.nyborgdyrehospital.dk

RIF - for krop og sjæl
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Rolfsted Idrætsforening
Motionscenter

R I F
Ørbækvej 120 B
(bag Rolfhallen)

Åbent alle ugens dage mellem Kl. 5:00 & 23:00
Der er tilknyttet instruktører til centeret, som er tilstede fra kl.
19:00 man., tirs. ons. og torsdag
For at få adgang, skal man have udstedt og betalt for et nøglekort,
dette får man ved henvendelse til instruktørerne eller ved
henvendelse på tlf. 20 29 30 54, kun efter kl. 16:00
Man skal betale depositum for kort, som tilbagebetales ved
tilbagelevering indenfor 3 måneder efter udløb.
Man skal betale for træningstid i centeret, dette er minimum 3
måneder første gang
Ophold og brug af træningsmaskiner er på eget ansvar.
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Rolfsted Idrætsforening
Motionscenter
Pris kr.
50

Periode
Depositum

Pensionist
50

Adgang i 3 måneder

440

300

Adgang i 6 måneder

730

520

Adgang i 12 måneder

1150

850

Tillæg 1 måned

160

125

Tillæg i 2 måneder

300

200

.

Priserne er gældende fra den 1/4- 2005
Rabatgivende pensionistpriser er for
folkepensionister, invalidepensionister
eller førtidspensionister.
Personer på efterløn er ikke pensionister.

Ingen adgang på maskinerne
må finde
sted uden at man er
omklædt i træningstøj og
fodtøj til indendørs brug.

Det udstedte
adgangskort er
personligt og
ved misbrug kan det
inddrages.
Det må kun anvendes til
adgang for den person
som det er udstedt til.

RIF - for krop og sjæl
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Rolfsted Idrætsforening
Håndbold
Så er træningstider, trænere og opstart på plads til næste sæson.
Vi håber naturligvis at gense alle spillere fra de forgangne sæsoner, men glæder
os også til at tage imod nye spillere. Så mød bare op hvis du har lyst til at spille
håndbold, der er plads til alle.
Mini håber vi på at sidste sæsons store tilgang fortsætter, så vi måske også kan få
nogle rene drenge og pige hold, udover vores mix-hold.
P.t. har vi desværre ikke noget lilleput-hold til næste sæson, så de enkelte mini er
der kunne rykke op, håber vi vil tage en tørn til som mini, hvor vi søger
dispensation til A-rækken håber det går.
Pigepuslinge og damejunior er begge oprykkere og spiller deres første sæson i
den nye række.
På senior-siden forventer vi både to dame- og to herrehold med hold i serie 3
og 4.
Vi søger en hold-leder til vores anden-herrer, så hvis der er en der har lyst, så
ring til undertegnede.

Træningsstart :
Damer/Dame junior
Puslinge
Mini
Herrer

Tirsdag den 8. august
Tirsdag den 14. august
Torsdag den 23. august
Torsdag den 30. august

Sæt allerede nu kryds i kalenderen !
24
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Rolfsted Idrætsforening
Håndbold

Træningstider :
Tirsdage:

Hold:

Trænere:

16.00-17.30

Pige puslinge

17.30-19.00

Dame Junior

19.00-20.30

Dame Senior

20.30-22.00

Herre Senior

Dorte Jakobsen &
Thorbjørn Preisler
Jolly Hanneson &
Henrik Jakobsen
John Mortensen &
Erik Knapp
Cliff Christensen &
holdleder 2-hold søges

Torsdage:

Hold:

Trænere:

16.00-17.00

Mini

17.00-18.00

Pige puslinge

18.00-19.00

Dame Junior

19.00-20.30

Herre Senior

20.30-22.00

Dame Senior

Gitte, Jeanette, Pernille &
Peder
Dorte Jakobsen &
Thorbjørn Preisler
Jolly Hanneson &
Henrik Jakobsen
Cliff Christensen &
holdleder 2-hold søges
John Mortensen &
Erik Knapp

Alle er meget velkomne til at kontakte undertegnede, hvis der er noget som du gerne
vil høre nærmere om, eller hvis du gerne vil spille på et hold som ikke er nævnt.
Du kan ringe til mig på tlf. tlf. 65 98 18 98 / 23 63 13 67.
På håndboldudvalgets vegne
Henrik Jakobsen

RIF - for krop og sjæl

25

Rolfsted Idrætsforening
Fodbold
Fodboldtur til Fionia Park
Torsdag den 24 maj havde fodboldudvalget inviteret alle spillere fra U8, U9 og U16
til foboldkamp mellem OB og Viborg. Der var afgang fra Rolfhallen kl. 17.45, hvor
vi drog af sted med 22 spillere, som blev kørt derud af frivillige forældre.
Kl.19.00 var der kampstart og alle var på pladserne med sodavand, slik, pommes
frites, is mm.
Kampen tog ikke helt den udvikling vi ønskede. OB var bagud 2-0 ved pausen, men
ungerne havde helt sikkert givet OB alt den opbakning de kunne ønske sig. Efter en
tissepause var vi klar til 2. halvleg og desværre kom OB bagud 0-3, og stemningen
faldt et øjeblik indtil der blev scoret til 1-3 og senere 2-3 som blev kampens resultat,
og hvor vi drog mod Rolfsted, nogen mere trætte og hæse end andre.
En stor tak til den opbakning der var blandt trænere og forældre til arrangementet.
Og tak til Ferritslev Superbrugs for sponsorering af billetter til spillerne.
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Rolfsted Idrætsforening
Fodbold

Træningsstart for
U5, U6, U7, U8, U9, og U16
efter sommerferien er
3. uge i august.
Nærmere info omkring træningstider kommer på
skoler og i brugsen og selvfølgelig på hjemmesiden:
rolfsted- if.dk
NYHED U8 og U9 træner efter ferien igen
ved Rolfhallen

Fodboldudvalget
ønsker alle en god sommerferie
og på gensyn til efterårssæsonen.

RIF - for krop og sjæl
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Rolfsted Idrætsforening

www.rolfstedvinduer.dk

Alt i knive
Knive og sakse slibes
Fasanvej 31
Tlf. 65982229
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5863 Ferritslev
Fax 65981169

www.hanghoi.dk
Email: hanghoi@hanghoi.dk
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Rolfsted Idrætsforening
Idrætsforeningen
Jens Pedersen
Lasse Fredslund
Peter Rasmussen
Susanne Skyttegaard
Ernst Jørgensen

Telefon
6597 2404
62241717
6595 7776
6598 2446
6598 2230

E- mail
jbms@mail.dk

Aktivitetsudvalget
Ernst Jørgensen

Telefon
6598 2230

E- mail

Støtteforeningen
Claus B. Andersen
Alex Greve
Anders Rusbjerg
Klaus Brylle
Sten Frederiksen
Poul Erik Greve
Helle Ludvigsen

Telefon
6598 1225
6598 2042
6597 2442
6598 2602
6599 3609
6598 2514
6599 4060

E- mail
anni.borup@privat.dk
a.greve@pc.dk

Badminton
Willi Hansen
Kirsten Hansen
Søren Andreasen
Thomas Knudsen

Telefon
6598 2112
6598 2112
6535 3176
6598 2036

E- mail
hansenwilli@hotmail.com
Kirstenkirt@hotmail.com

Fodbold
Carsten Degnemark
Richard Hansen
Stig Nielsen
Michael Knudsen
Kenneth Christensen

Telefon
6598 2696
6598 1525
6598 2680
6598 2616
6598 2554

E- mail
cdl@odense.dk
nyborg@skousen.dk
skn@pc.dk
tvevad@lite.dk
storm@jay.net

Håndbold
Henrik Jakobsen
Henrik Broe
Dorthe Jakobsen
Ulla Jensen

Telefon
6598 1898
6597 2020
6598 1898
6598 2816

E- mail
hj@dot.dk
hkbroe@mail.dk

pr@baden- jensen.dk
rolfsted@c.dk
lundsbjergvej_69@yahoo.com

sten.frederiksen@pc.dk
helle.l.ludvigsen@mail.dk
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Rolfsted Idrætsforening
Tennis
Jens Stokholm
Klaus Jensen

Telefon
6597 2089
6598 2080

E- mail
Jens.Stokholm@coop.dk
klausj@mail.dk

Gymnastik
Bodil Schaap
Britta Martinussen
Iben Bech
Anne Marie Winther

Telefon
6598 1270
6598 1892
6598 2414
6598 1556

E- mail

Motionsklubben
Arne Andersen
Birthe Andersen
Lars Peter Madsen
Peter Rasmussen

Telefon
2029 3054
6598 1959
6611 8601
6595 7776

E- mail
a.c.andersen@post.tele.dk
a.c.andersen@post.tele.dk
lpm@get2net.dk
pr@baden- jensen.dk

Senioridræt
Ove Andersen
Nanny Gitz
Gitte Møller Pedersen
Willi Hansen

Telefon
6598 1397
6598 1373
6598 1389
6598 2112

E- mail

HERIF
Damefodboldklubben
Åse Jørgensen
Stella Vestergaard
Connie Stub

Telefon
6533 1010
6598 2725
6598 1719

E- mail

Rolfhallen
Henning Grønbæk
Ejgil Bjørnskov
Ulrich Nielsen
Birgitte Pedersen
Peter Rasmussen

Telefon
6598 2346
6261 8810
6599 3085
6597 2404
6595 7776

E- mail
henningoghanne@mail.dk
lille.bjoern@mail.tele.dk
ulrich- nielsen@ofir.dk
jbms@mail.dk
pr@baden- jensen.dk

hansenwilli@hotmail.com

Rolfhallens Cafeteria

6598 1562

Rolfhallens Klublokale

6598 1234
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OK Kontokortet gi´r:
- Nem og hurtig tankning.
- Personlig sikkerhedskode.
- Specifikation af benzinkøb.
- Og ikke mindst rentefri kredit.

OK
- altid billigere benzin.

Br ødu dsa lg
Frisk brød alle dage fra kl. 7.00

